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Att musiksätta ett vattenfall 
 
 
 

"Om man bestämmer sig för att det är roligt, då finns inga hinder" 
 
Kan man locka musik ur naturfenomen, kan man få känslor att klinga? 
 
Släpper man omgivningens krav på förutsägbarhet, befrias man samtidigt från tvånget att låta ”rätt”. Då blir allt 
roligt och det blir lätt att älska det som hörs. Musiken kommer liksom tonsättaren till mötes. 
 
Detta är lite av hemligheten bakom Kristina Forsmans komponerande. Under 20 år har hon skrivit för det mesta 
inom ett väldigt brett fält – för symfoniorkester, opera, kör, kammarorkester, stråkkvartetter, elektroakustiskt, såväl 
som musiksagor och TVs jullovsmorgon. 
 
Hennes körverk ”Rör mig, berör mig” har bland annat också engagerat jazzsångerskan och improvisatören Rigmor 
Gustafsson, som vid flera tillfällen har deltagit i verkets framförande live. 
 
Och det är just i ögonblicket som Kristina Forsmans musik lever – av alla års komponerande finns bara en 
enda utgiven inspelning. Resten är musik som enbart har kunnat höras med levande orkester och musiker. 
 
Kristina Forsman har huvudroll i P2-serien Om Musik den 11 oktober. Där berättar hon bland annat om hur Blå 
Nilen-fallet i Etiopien hamnade i hennes musik och hur Afrika i övrigt ständigt påverkar henne. 
 
I entimmesprogrammet ”Att musiksätta ett vattenfall” möter vi denna unika artist och kompositör, hör många 
smakprov på hennes verk, samt förstås även berättelser om hur musiken uppstår och hur hon arbetar. 
 
Programmet är producerat och presenterat av journalisten Mats Lundgren, som gjort porträtt på Tobbe Fall och 
Per Tjernberg i samma programserie. Under 1980/90-talen producerade han även P3-program som Bank och Cult 
Strip, medverkade i Bommen och P2:s Spräckel (Klingans föregångare), Lennart Wretlinds Safari och senare även 
Klingan m.m. Han var också en av grundarna till tidningen Schlager. 
 
“Att musiksätta ett vattenfall – ett porträtt av tonsättaren Kristina Forsman” 
Sänds i P2-serien ”Om Musik” söndag 11/10 kl 14.00, med repris 13/10 kl 12.30 

 
 
 
// bildtext: // Frilansmusikern och tonsättaren Kristina Forsman porträtteras i ett timslångt program i Sveriges 
Radio P2 söndag 11/10 kl 14.00. Förutom att komponera och dirigera har hon trombon som huvudinstrument. /foto: 
Mats Lundgren 
// bildfil högupplöst: KristinaForsman-091011_cMatsL_300_IMG_5626w.jpg –  obs ange bildkälla ! 
 
 
// Fler bilder: 
KristinaForsman-091011_cMatsL_300_IMG_5596w.jpg 
KristinaForsman-091011_cMatsL_300_IMG_5586w.jpg 
KristinaForsman-091011_cMatsL_300_IMG_5580w.jpg 
KristinaForsman-091011_cMatsL_300_IMG_5578w.jpg 
 
// samtliga bilder kan laddas hem från webbadress: http://www.powerspot.se/www/SR/sr091011.htm  
där det även finns bild på Mats. 
 
// högupplöst bild kan även beställas via matsfoto@powerspot.se  
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